
Samen naar een lokaal sportakkoord 

in het Westerkwartier
Beeldverslag werksessie 1, 6 november 2019



Voorbeschouwing

• Rond de 30 enthousiaste spelers aanwezig.

• Vertegenwoordiging vanuit: sportaanbieders, 

maatschappelijke organisaties, onderwijs en gemeente.

• Aan de slag in 3 werkgroepen; 

• Van jongs af aan vaardig in bewegen

• Inclusief sporten en bewegen

• Vitale sport- en beweegaanbieders/duurzame 

sportinfrastructuur

• Doel van de avond; doelen en ambitie per thema 

bepalen.



Uitgangspunten



De wedstrijd

• Kennismaken – wie is wie en wat is je motivatie om 

aan te sluiten bij de pijler?

• Wat verstaan we onder de pijler?

• Brainstorm per pijler over waar behoefte aan is in het 

Westerkwartier 

• Clusteren van soortgelijke ideeën

• Formuleren van doelstellingen en ambities per pijler





Resultaten
Van jongs af aan vaardig in bewegen

Ambitie
In de gemeente Westerkwartier kunnen kinderen van jongs af aan hun motorische 

vaardigheden ontwikkelen, doordat zij voor, tijdens en na schooltijd gestimuleerd worden tot 

bewegen.

Doelstellingen
• Het technisch kader jeugd bij sportverenigingen in gemeente Westerkwartier wordt (verder) geprofessionaliseerd.*
• Alle kinderen krijgen gym- en sportlessen van professionele vakleerkrachten.

• De openbare ruimte van de gemeente Westerkwartier is zo ingericht, dat dit uitnodigt tot (natuurlijk) bewegen door 

jong en oud; *
• In de gemeente Westerkwartier is een digitaal platform aanwezig, waar vraag en aanbod ten aanzien van sport bij 

elkaar wordt gebracht. 

• In het Westerkwartier zijn er geen financiële belemmeringen meer voor kinderen en/of volwassenen om te 

bewegen/sporten op zijn/haar manier.*
• De gemeente Westerkwartier wordt een JOGG-gemeente.

• Bewegen en sporten wordt vast onderdeel van het dagelijkse leven van kinderen en volwassenen;

• In de gemeente Westerkwartier heeft (zoveel % van de) sportverenigingen het predicaat gezonde kantine. *
• Alle professionals die werken met kinderen (0-18 jaar) zijn op de hoogte van het belang van een gezonde leefstijl 

en weten hoe ze dit kunnen implementeren in hun werkzaamheden.

* Verbinden met de pijler vitale sport- en beweegaanbieders en duurzame sportinfrastructuur

* Verbinden met de pijler inclusief sporten en bewegen



Resultaten
Inclusief sporten en bewegen

Ambitie
In het Westerkwartier heeft iedereen de mogelijkheid om met plezier te 

kunnen sporten en bewegen. 

Doelstellingen
• In het Westerkwartier hebben we in kaart wat de behoefte is van verschillende 

doelgroepen waarvoor sport en bewegen niet vanzelfsprekend is. Op basis van 

behoefte ontwikkelen we nieuw aanbod indien nodig.

• Oprichten van een kennis- en netwerkplatform op het gebied van sport en bewegen 

waarin verschillende organisaties (gemeente, sport, gezondheid, welzijn, 

maatschappelijk) samenwerken om sport en bewegen voor iedereen mogelijk te 

maken.

• In het Westerkwartier hebben inwoners, sportaanbieders of organisaties een 

aanspreekpunt met kennis en expertise op het gebied van sport en bewegen voor 

mensen waarvoor sport en bewegen niet vanzelfsprekend is.

• In het Westerkwartier kunnen mensen met een minimuminkomen sporten, doordat 

zij een beroep kunnen doen op financiële regelingen.



Resultaten
Vitale sport- en beweegaanbieders en duurzame sportinfrastructuur 

Ambitie
De sportaanbieders in het Westerkwartier hebben de basis op orde, waardoor zij in kunnen spelen op 

nieuwe ontwikkelingen en daarmee toekomstbestendig zijn. Hierbij ligt het accent op samenwerking 

onderling en met andere organisaties. Zo zorgen we ervoor dat iedereen plezier kan beleven aan sport bij de 

sportaanbieder.

De gemeente Westerkwartier kenmerkt zich door een duurzame sportinfrastructuur. Accommodaties worden 

verduurzaamd en de openbare ruimte nodigt inwoners uit tot bewegen als onderdeel van een gezonde 

leefomgeving.

Doelstellingen
• Sportaanbieders zijn voor iedereen toegankelijk, zodat iedereen een leven lang plezier kan beleven aan sporten 

en bewegen.

• Sportaanbieders professionaliseren zich, waardoor zij toekomstbestendig zijn. 

• Sportaanbieders versterken elkaar door onderling of met andere organisaties samen te werken en in 

gezamenlijkheid programma’s aan te bieden.

• In de gemeente Westerkwartier is een doorgaande lijn sport en bewegen in het onderwijs in samenwerking met 

sportaanbieders.

• Iedere sportaanbieder krijgt de mogelijkheid om zijn of haar accommodatie te verduurzamen.

• Iedere sportaanbieder heeft een visie op haar toekomst ontwikkeld.

• De openbare ruimte in het Westerkwartier draagt bij aan het in beweging brengen van inwoners.

• Sportaccommodaties, gefinancierd vanuit gemeenschapsgeld, worden optimaal benut d.m.v. multifunctioneel 

gebruik.



Teams

Van jongs af aan vaardig in bewegen Inclusief sporten en 

bewegen

Vitale sport- en beweegaanbieders

&

Duurzame sportinfrastructuur



Vervolg

• 19 november: werksessie 2

• Locatie: Kinderopvang de Boshut, Geert Waldastraat 2, Zuidhorn

• Tijdstip: 18.45 uur inloop. Start om 19.00 uur.

• Per pijler een vervolg geven aan ambitie en doelstellingen.

• Dit doen we door maatregelen en acties te benoemen en deze te 

prioriteren.


